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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 10. april kl 20.00. 

 

Sak 23/12 ”Gruppeevaluering 1” – jfr. sak 22/12 fra siste styremøte 

Gjennomgang av årets aktiviteter fra hver gruppe.  

Tema: ”Tanker om sesongen som har gått, og innspill til sesongen som starter.”  

 

Oppsummering:  

Ski, bra klubbaktivitet blant de yngste. Sliter med å holde på utøverne i ungdomsskiktet og overgangen til  

Fron Ski. Forslag om å få en klubbtrener som kan følge opp utøverne og hjelpe til i overgangen til Fron Ski.  

Forslag om å legge flere treninger til fjellet for å kunne gå på ski når det ikke er føre i bygda. Forslag om å  

lage en komplett informasjon om treninger og renn for hele sesongen som deles ut til alle barn og  

ungdommer. 

Håndball, flere eldre spillere. Disse trenger flere treninger pr uke fra neste sesong. Trenger mer halltid neste  

sesong. Utfordring med å skaffe trenere og dommere. Kick-off har vært veldig positivt.  

Allidrett, går mye av seg selv etter at det ble laget en god plan for flere år siden. Mange instruktører som  

gjør det enklere om noen ikke har anledning. På informasjonen står det også telefonnummer til instruktører.  

Samarbeid med Ski- og sykkelgruppa. Positivt mottatt med tur til Lom, over 60 deltakere. Bruker nettsida  

aktivt. Svømming godt likt, fortsetter med det i framtida. Familiedagen og klubbmesterskapet skulle være et  

samarbeid mellom Allidrett og Ski. Karusellrennet ble avlyst, familiedagen ble gjennomført. Allidretten  

ønsket at Skigruppa burde deltatt på arrangementet. Tettere samarbeid til neste gang. Nesten 100 %  

oppslutning i alderen 4-6.  

Fotball, samarbeidslagene fungerer bra. Alle lag har med trener fra Kvam som gjør at spillerne får en  

naturlig overgang. Dommerkurs gjennomført med 13 deltakere. Oddmar Wilhelmsen blir med som ”mentor”  

for de unge dommere. Alle trenere er på plass til årets sesong. Må jobbe med å oppdatere hjemmesida med  

ny informasjon. Utfordring med keepertrening. Etterspørsel etter turnering i hallen, dette arbeider gruppa  

med. ”GD”-turneringen videreføres med annet navn. Tilbakemelding om å ta vare på trenere og spillere. 

 
Sak 24/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 13.03.2012. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 25/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 26/12  Lagerplass til oppbevaring av hallgolv, samt øvrige eiendeler 

Det er innhentet priser på container og garasje som lagerplass til hallgolv og annet utstyr.  

Containere: 

20 ft HC ekstra høye enheter med sideåpning, kr 39.800,- eks. mva. og frakt.  

20 ft DC med sideåpning, kr 37.600,- eks. mva. og frakt.  

 

Garasje byggesett fra Monter: 6 x 7,2 meter med en stk port a 3 meter, ca kr 65.000,- eks. mva. Dette er 

eksklusiv arbeidskostnader for bygging av garasjen. I tillegg kommer vindsperre og Styrodur om vi ønsker å 



ha mulighet til å isolere garasjen. Forskaling og støping av dekke er beregnet av Bjørn Einar Sanden til ca kr 

30.000,-. Det kreves også noe maskinarbeid i tillegg.  

 

Daglig leder har videre kontaktet Best-Hall for å få tilbud på lagertilbygg. De anbefaler en lokal løsning. 

 

Daglig leder foreslo at styret setter ned en arbeidsgruppe med fagpersoner som kommer med forslag på 

alternative lagerløsninger i løpet av forsommeren 2012. Gruppa bør ledes av person fra styret med 

fagkompetanse. Det trengs lagerplass til golvet fra høsten av. Dette kan løses midlertidig inntil vi finner en 

ønsket permanent løsning. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å sette ned en gruppe med fagpersoner til å komme med forslag på alternative løsninger. 

Gruppa ledes av Ola Stormorken, som er ansvarlig for å få med 2-3 fagpersoner i gruppa. Gruppa legger 

fram sine forslag til styremøtet 5. juni 2012. 

 

Sak 27/12  Idretts-SFO 

Inntektene til Idretts-SFO dekker ikke utgiftene til ordningen.  

Vi har vært avhengig av gaver/tilfeldige tilskudd for å få driften i balanse. Størrelsen på årskullene i årene 

framover tyder dessverre ikke på økning i antall deltakere. Tilbudet som gis barna er av høy kvalitet, og mye 

av suksessen er at to personer er til stede hver dag. Daglig leder ber derfor styret om å vurdere om tilbudet 

skal opprettholdes. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at det sendes ut innbydelse til alle elever mellom 1. til 7. klasse vedrørende skoleåret 2012/13. 

Det tas med eget tilbud om sommer-SFO. Det sjekkes ut om vårt tilbud er aktuelt med tanke på endring i det 

kommunale SFO-tilbudet.  

 

Sak 28/12  Pynting rundt Kvamshallen.  

Daglig leder foreslår i første omgang at området planeres og gruses opp slik at vår- og regnvann dreneres 

bort fra hallen. Videre at det settes ut store steiner rundt hallen for å hindre motorisert ferdsel på uønskede 

områder, og at det pyntes opp med planter på nordsiden mot Kvernvegen og opp mot Parkvegen. Asfaltering 

og legging av stein settes på vent til nødvendig finansiering er på plass.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Som innstilling.  

 

Sak 29/12  Søknad til Gjensidigestiftelsen.  

Kvamfjellets Vel v/Finn Strøm-Gundersen ønsker at Kvam IL søker om støtte til skilting av stinettet på 

Kvamsfjellet. Velforeningen er ikke søknadsberettiget. Arbeidet med skilting av Kvamsfjellet er av positiv 

betydning for Kvam IL. 

I tillegg ønsker Folkehelsgruppa til Kvam IL å skilte stinettet i bygda. Dette kan slås sammen til en større 

søknad. Kvam IL arbeider også med søknad om tilskudd til vårt arrangementsprosjekt rundt Furusjøen 

Rundt og opprettelse av ny festival med base i Kvamshallen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL søker om (1) tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til sitt arrangementsprosjekt og (2) 

de to prosjektene med skilting, og at de prioriteres i nevnte rekkefølge.  

 

Sak 30/12 Orienteringssaker 

Forespørsel om medlemskap i Norsk Kulturarv 

Kvam IL har mottatt forespørsel fra den nasjonale stiftelsen Norsk Kulturarv. Medlemskapet koster kr  

2.500,- pr år. Styreleder innstiller i samråd med daglig leder om å takke nei til medlemskap. 

 

Vårdugnad 

Vårdugnad i Kvam Idrettspark skjer torsdag 19. april. Dagen etter gjester Hans Majestet Kongens Garde  

Idrettsparken. Dugnaden består av raking og pynting av parken. 

  

 

Møtet hevet kl 22.40.  

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


